
MAJ-JUNIJ

RASTLINA ZNAČILNOSTI UPORABA

TRPOTEC
lat: Plantago major, Plantago lanceolata
ang: Plantain

Uporaba: mladi listi,
cvetni popki

Okus: mineralno-slan,
grenek

Energetika: hladi, vlaži

Delovanje: ekspektorans,
celi, demulcentno, rahlo
astringentno,
protimikrobno,
protivnetno, hranljivo,
diuretično

Pomirja VROČA stanja,
kot npr.:
1. Kašelj

2. Piki insektov

3. Vnetja v prebavnem

traktu

4. Vnetja v urinarnem

traktu

Celi rane

Hranljivo – minerali (npr.
namočen v kisu)

PRIPRAVKI:
- Namok

- Obloga

- Tinktura

- Kis

- Kot hrana

- Macerat

- mazilo

BEZEG
lat. Sambucus nigra
ang. Elder

Uporaba: cvetovi, jagode

Okus:
cvet – grenko/sladko
jagode – kislo

Energetika: hladi, suši

Delovanje:
Cvet – protivirusno,
relaksacijski diaforetik,
sprošča živce,
diuretično, zaščita kože,
antioksidant

Jagode – protivirusno,
imunomodulatorno,
antioksidant,
proti-vnetno

1. Ščiti pred infekcijami

zgornjih dihal

2. Podpira zdravje oči

3. Modulira vnetja

4. Ščiti kožo pred

poškodbami zaradi

sonca

Prehladi, viroze, herpes,
vročine, vnetja
ušes,…zdravje kože

PRIPRAVKI:
Cvet:
- Čaj, macerat, mazilo,

kreme, tinktura, sirup

Jagode:
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- Hrana, sirup, tinktura,

čaj, barva, glicerit,

oxymel

GLOG
lat. Crateagus spp.
ang. Hawthorn

Uporaba: listi, cvetovi,
jagode

Okus: kislo, sladko

Energetika: rahlo hladi,
nevtralen

Delovanje:
srčni troforestorativ
(hrani, obnavlja),
sprošča živce, digestiv,
astringent, diuretik,
antioksidant

1. Ščiti srce

2. Hrani srce

3. Zdravi srce

4. Znižuje krvni tlak

5. Spodbuja prebavo

Pri srčnih obolenjih,
slabotnemu srcu, pri
zastali prebavi,
uravnavanje krvnega
pritiska

PRIPRAVKI:
- Čaj

- Tinktura

- Vinegar

- Hrana

ŽAJBELJ
lat. Salvia officinalis
ang. Sage

Uporaba: listi, cvetni
popki

Okus: oster, grenek

Energetika: greje, suši

Delovanje:
Antiseptik, karminativ,
diaforetik, astringenten,
premika kri

1. Kognitivne funkcije

(spomin,

koncentracija)

2. Oblivi (menopavza)

3. Pomirja vneto grlo

4. Spodbuja prebavo

5. Koristen pri sladkornih

bolnikih in bolnicah s

PCOS (policistični

jajčniki)

Pri vnetem grlu,
pretiranem znojenju,
infekcijah, pri zastali
prebavi, sladkorni tipa 2,
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oblivih, zobobolu, bolečih
mišicah, visokem
holesterolu, ,
Alzheimerjevi bolezni

PRIPRAVKI:
- Čaj, kot začimba,

prah, pana kopel za

obraz, eterično olje

MALINA
lat. Rubus spp.
ang. Raspberry

Uporaba: list, jagode

Okus: kisel

Energetika: hladi, suši

Delovanje:
astringentno, koristno
ob porodih, krepčilno,
hranljivo

1. Bogata z antioksidanti

2. Pomaga pri porodu

3. Celi ustne razjede

4. Ustavlja driske

5. Sprošča menstrualne

krče

Priprava na porod,
dimenoreja, ustne
razjede, driska, hranilno

PRIPRAVKI:
- čaj

- Hrana

- Tinktura
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